
Originada na China, a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) trata-se de uma prática oriental milenar que
utiliza métodos terapêuticos, como acupuntura, dietética e fitoterapia para estabelecer o equilíbrio do
organismo, de acordo com as crenças e conceitos chineses.

Considera-se que o indivíduo é composto por um conjunto de energias que fluem pelo corpo e devem estar
em constante equilíbrio, e quando isso não ocorre, há o aparecimento de doenças. As terapêuticas então,
têm o objetivo de restabelecer esse fluxo de energia ideal, por meio da análise do comportamento,
alimentação e dores de cada indivíduo, entre outros aspectos.

A terapia da MTC baseia se em algumas teorias que são levadas em consideração no momento de analisar
a doença e o tipo de tratamento que será adotado para cada indivíduo. São utilizadas a teoria do Yin-Yang,
a teoria dos cinco elementos da natureza, do Dao ou Tao e da circulação de energia pelos meridianos do
corpo.

• A Acupuntura consiste na inserção de agulhas através da pele em pontos definidos do corpo,
chamados de "Pontos de Acupuntura" ou "Acupontos", onde estão localizados os canais energéticos
também chamados meridianos, para obtenção do efeito terapêutico desejado. Os pontos de
acupuntura também podem ser estimulados de outras formas como através da pressão, utilização de
ventosas, moxas, estímulos elétricos, entre outros.

• A Auriculoterapia é uma técnica terapêutica de estimulação no pontoreflexo no pavilhão auricular para
tratamento da doença. Quando um órgão, ou parte do corpo, apresenta algum problema patológico,
surgirá uma alteração de sensibilidade ou de eletro condutibilidade em determinado ponto reflexo do
pavilhão auricular.

• A Fitoterapia chinesa trata os desequilíbrios funcionais – drenar os excessos e tonificar as deficiências.
Através da utilização de plantas medicinais para fins terapêuticos. Na China antiga, a fitoterapia se
desenvolveu a partir de observações empíricas, experiências acumuladas, e foi utilizada para
tratamento de doenças desde início da história chinesa.

• A Moxabustão é uma técnica milenar chinesa que visa prevenir e tratar doenças pelo aquecimento de
pontos de acupuntura através da queima de ervas medicinais. A mesma realiza a tonificação
energética, elimina a estagnação e regula a circulação de energia. Dessa forma, melhora o
funcionamento de órgãos e vísceras do corpo.

• Ventosa Terapia é um tratamento seguro e natural, e é indicado para filtrar, decompor e expelir as
toxinas e o sangue residual do organismo. Dinamizando o fornecimento de oxigênio no tecido epitelial e
fortalecendo o metabolismo e sua constituição.

Fontes:       

• https://cmba.org.br/tecnicas-relacionadas-a-acupuntura/fitoterapia-chinesa/

• https://www.facebook.com/assteca/?__tn__=kCH-R&eid=ARDcQQ7GECNqsQEoyGJlWUp4KmS9VuLQZzyqwMuEmDB_YafVzkQdrL02p2ZrENACIS0q8ZMTXtp-
_Fpp&hc_ref=ARS1PjKP4vPwSxmmgtxjYD5tVNlr-PI4UwjRvQECVVfBpsQ8Fxg5FmN0rwZx2fpmXPg&fref=nf

• https://www.facebook.com/www.saocarloscursos.com.br/

• Tom Sintan Wen, ACUPUNTURA CLÁSSICA CHINESA

• Rosana Faustino Teixeira, UTILIZAÇÃO DOS PONTOS F8 (QUQUAN), R6 (ZHAOHAI) E Ba6 (SANYINJIAO) PARA HIPERTENSÃO – DEF. YIN FÍGADO E RIM 

• https://www.natue.com.br/natuelife/medicina-tradicional-chinesa-teorias-tecnicas.html

Aluno: Marcos Alberto Silva
Orientador: Prof. Esp. Carlos Vanderlei Pukaleski
Curso de Acupuntura

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA - MTC


